
Umowa Podstawowa:

Przystąpienie do ubezpieczenia
Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu przystąpienia ukończyła 18 rok życia i nie 
ukończyła 67 roku życia oraz nie jest objęta ochroną z tytułu ubezpieczenia „WARTA DLA CIEBIE i RODZINY”
i nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyj-
nych lub orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto w dacie 
podpisywania deklaracji uczestnictwa/zmiany osoba przystępująca nie przebywa oraz w ciągu ostatniego 
roku nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni (nie dotyczy zwolnień związanych 
z: złamaniami kończyn dolnych i górnych, usunięciem wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnień 
na osoby trzecie np. dziecko, małżonka), nie przebywa w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym  
i w innej podobnej placówce.

Składka 
1. Pierwsza składka płatna jest w terminie do 14 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubezpie-

czenia. Jeżeli pierwsza składka nie zostanie opłacona do 25 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania 
umowy ubezpieczenia, wówczas dana deklaracja uczestnictwa/zmiany traci ważność.

2. Każda następna składka płatna jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za 
który składka jest należna.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku względem 

danego ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu wskazanym w Certyfikacie Uczestnictwa jako początek 
okresu ubezpieczeniowego na rzecz ubezpieczonego, przekazywanym każdemu ubezpieczonemu, pod 
warunkiem zapłacenia pierwszej składki do 14 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubez-
pieczenia. W przypadku opłacenia pierwszej składki po ww. terminie, odpowiedzialność z tytułu zgonu 
ubezpieczonego w wyniku wypadku rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po opła-
ceniu pierwszej składki. Jeżeli pierwsza składka nie zostanie opłacona do 25 dnia pierwszego miesiąca 
obowiązywania umowy ubezpieczenia, wówczas dana deklaracja uczestnictwa/zmiany traci ważność.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego względem danego ubezpieczonego 
rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy (karencja) od dnia wskazanego w Certyfikacie Uczestnictwa jako 
początek okresu ubezpieczeniowego na rzecz danego ubezpieczonego przekazywanym każdemu ubez-
pieczonemu, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki do 14 dnia pierwszego miesiąca obowiązywa-
nia umowy ubezpieczenia. W przypadku opłacenia pierwszej składki po ww. terminie, odpowiedzialność 
z tytułu zgonu ubezpieczonego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po opłaceniu pierwszej składki. Jeżeli pierwsza składka nie zostanie opłacona do 25 dnia 
pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubezpieczenia, wówczas dana deklaracja uczestnictwa/
zmiany traci ważność.

3. W przypadku nie opłacenia składki do 25 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubezpiecze-
nia oraz w przypadku zamiaru przystąpienia do umowy ubezpieczenia po ww. terminie, osoba przystępu-
jąca do umowy ubezpieczenia musi złożyć ponownie deklarację uczestnictwa/zmiany. 

4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela względem danego ubezpieczonego, kończy się:
1) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia,
2) z dniem wystąpienia ubezpieczonego z ubezpieczenia,
3) z dniem zgonu ubezpieczonego,
4) w najbliższą rocznicę certyfikatu przypadającą po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 67 lat, jed-

nak nie wcześniej niż w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po dniu ukończenia przez ubezpieczo-
nego 67 lat.

5. Z dniem określonym w pkt 4 wygasa odpowiedzialność ubezpieczyciela względem ubezpieczonego oraz 
jego współubezpieczonych wynikająca ze wszystkich dodatkowych umów ubezpieczenia zawartych jako 
rozszerzenie umowy ubezpieczenia.

6. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A. oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpie-
czycielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela  
Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do ubezpieczonego wskazane są w SWU oraz 
odpowiednich SWDU.

Wypłata świadczeń
1. Świadczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel wypłaca osobom 

uprawnionym w wysokościach ustalonych w umowie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczony może wskazać osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczyciela zarówno 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej obowiązywania.
3. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zmienić lub odwołać 

osobę/y uprawnione do otrzymania świadczenia.
4. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania wniosku o wypłatę 

świadczenia.
5. Gdyby w terminie określonym w pkt 4 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowie-

dzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powin-
no być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnie-
nie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel wypłaca  
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia.

Indywidualna kontynuacja umowy ubezpieczenia grupowego na życie
Ochrona ubezpieczeniowa, która wygasa w związku z wystąpieniem ubezpieczonego z ubezpieczenia, może 
być kontynuowana na zasadach przewidzianych w ogólnych warunkach umowy indywidualnego kontynuowa-
nia ubezpieczenia na życie.

Umowa dodatkowa Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczone-

go w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachu-
nek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym  
w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, 
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego 
w wyniku wypadku rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej 
składki.

2. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala się w oparciu o „TABELĘ NORM oceny 
procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” ubezpieczyciela dostępną do wglądu w placówce ubezpie-
czyciela lub na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Umowa dodatkowa Operacje ubezpieczonego:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji, której przyczyną jest wypadek rozpoczyna się  

w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod wa-
runkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opła-
cenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela  
z tytułu operacji, której przyczyną jest wypadek rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji, której przyczyną jest choroba rozpoczyna się po 
upływie 6 miesięcy (karencja) licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachu-
nek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym  
w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, 
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji, której przyczyną jest choroba rozpoczyna się po 
upływie 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

4. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie operacji wskutek choroby stwierdzonej 
przez lekarza w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpie-
czenia lub wypadku zaistniałego w tym okresie, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W stosunku do osób, które przed zawarciem na ich rzecz dodatkowej umowy ubezpieczenia, objęte były 
umowami grupowego ubezpieczenia na życie zawartymi z TUnŻ „WARTA” S.A lub z innym niż TUnŻ 
„WARTA” S.A. ubezpieczycielem, przewidującymi w swym zakresie ryzyko operacji ubezpieczonego, 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w zakresie operacji wskutek choroby stwierdzonej przez leka-
rza lub wypadku zaistniałego w okresie obowiązywania na rzecz danego ubezpieczonego ww. umów 
ubezpieczenia, pod warunkiem że ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia na rzecz da-
nego ubezpieczonego, był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ww. umów grupowego ubezpie-
czenia na życie i wystąpił z ostatniej z kolei w dzień poprzedzający zawarcie umowy ubezpieczenia na 
jego rzecz. W przypadku gdy ubezpieczony był objęty jednocześnie ochroną z tytułu dwóch lub więcej 
umów grupowego ubezpieczenia na życie powyższy warunek wystąpienia w umowy dotyczy odpowied-
nio jednej z nich. Zaliczenie okresu opłacania składek z tytułu umów grupowego ubezpieczenia na życie, 
poprzedzających umowę ubezpieczenia następuje pod warunkiem zachowania ciągłości ochrony ubez-
pieczeniowej na rzecz danego ubezpieczonego w zakresie ww. ryzyka.

6. Z tytułu operacji ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie na pod-
stawie katalogu operacji zgodnie z podanym poziomem trudności wykonania operacji w skali od  
1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe). 

7. Za operacje wymienione w katalogu operacji (dołączonym do SWU) ubezpieczyciel wypłaca świadczenia 
w następującej wysokości:

1) poziom 1 - 10% kwoty bazowej,
2) poziom 2 - 25% kwoty bazowej,
3) poziom 3 - 50% kwoty bazowej,
4) poziom 4 - 75% kwoty bazowej,
5) poziom 5 - 100% kwoty bazowej.

8. W przypadku przeprowadzenia operacji nie objętej katalogiem operacji ubezpieczyciel wypłaca ubezpie-
czonemu świadczenie według poziomu trudności wykonania operacji, który według wiedzy medycznej 
odpowiada poziomowi trudności operacji, wymienionej w katalogu operacji.

Umowa dodatkowa Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego lub Małżonka:
1. Zakresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego lub małżonka poważnego za-

chorowania określony jest w katalogu poważnych zachorowań oraz rozszerzonym katalogu poważnych 
zachorowań dołączonym do SWU.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego lub małżonka poważne-
go zachorowania rozpoczyna się po upływie 180 dni (karencja), licząc od dnia zawarcia dodatkowej 
umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej 
składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po ter-
minie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie  
180 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego lub małżonka poważne-
go zachorowania nie dotyczy tych poważnych zachorowań, które wystąpiły już u ubezpieczonego 
lub małżonka (były zdiagnozowane lub leczone) przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia  
w zakresie ryzyka poważnego zachorowania.

Umowa dodatkowa Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego lub Małżonka:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest wypadek rozpo-

czyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, 
pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku 
opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela 
z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest wypadek, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest choroba roz-
poczyna się po upływie 90 dni (karencja), liczą od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpiecze-
nia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie 
wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym 
w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną 
jest choroba rozpoczyna się po upływie 90 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego  
po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

4. Świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego lub małżonka w szpitalu spowodowany chorobą przysłu-
guje za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 dni.

5. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego 
roku trwania dodatkowej umowy ubezpieczenia.

6. Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu ubezpieczonego lub małżonka w szpitalu spowodowanego 
wypadkiem, przysługuje kwota dziennego świadczenia wskazana w umowie ubezpieczenia.

7. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego lub małżonka w szpitalu  
z powodu wypadku, jeśli pobyt ten rozpocznie się przed upływem 180 dni od daty wypadku. W sytuacji 
gdy pobyt w szpitalu z powodu wypadku rozpocznie się po upływie 180 dni od daty wypadku, ubez-
pieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 50% kwoty dziennego świadczenia szpitalnego za pobyt 
odpowiednio ubezpieczonego lub małżonka w szpitalu z powodu wypadku. 

8. Świadczenie szpitalne za pobyt na OIOM wypłacane jest w postaci jednorazowej kwoty.

Umowa dodatkowa Dzienne Świadczenie Szpitalne PLUS Ubezpieczonego lub Małżonka:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pobyt w szpitalu ubezpieczonego lub małżonka spowodowa-

ny:
1) wypadkiem komunikacyjnym, 
2) wypadkiem przy pracy, 
3) rehabilitacją poszpitalną, 
4) udarem mózgu, 
5) zawałem serca. 

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu lub rehabilitacji poszpitalnej, któ-
rych przyczyną jest wypadek rozpoczyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia  
na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wska-
zanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 
„Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu lub rehabilitacji poszpitalnej, któ-
rych przyczyną jest wypadek rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu 
pierwszej składki.

3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu lub rehabilitacji poszpitalnej, których 
przyczyną jest choroba rozpoczyna się po upływie 90 dni, licząc od dnia zawarcia dodatkowej umo-
wy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki  
w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wska-
zanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytyłu pobytu w szpitalu lub rehabilitacji 
poszpitalnej, których przyczyną jest choroba rozpoczyna się po upływie 90 dni, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

4. Do karencji o której mowa w pkt 3 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

5. W przypadku wielokrotnych pobytów w szpitalu, dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego lub mał-
żonka PLUS z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu wypadku przy pracy, wypadku komuni-
kacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu 
każdego roku trwania dodatkowej umowy ubezpieczenia.

6. W przypadku wielokrotnych pobytów w szpitalu, dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego lub mał-
żonka PLUS z tytułu rehabilitacji poszpitalnej po tych pobytach, przysługuje maksymalnie łącznie za 90 dni 
pobytu na zwolnieniu lekarskim w ciągu każdego roku trwania dodatkowej umowy ubezpieczenia.

7. Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego lub małżonka PLUS z tytułu pobytu w szpitalu spowodo-
wanego zawałem serca lub udarem mózgu przysługuje za każdy dzień w okresie 14 pierwszych dni pobytu  
w szpitalu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał, co najmniej 4 dni oraz że pobyt w szpitalu rozpoczął 
się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

8. Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego lub małżonka PLUS z tytułu pobytu w szpitalu spowo-
dowanego wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym przysługuje za każdy dzień pobytu w 
szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, pod warunkiem że pobyt w szpitalu rozpoczął się nie później niż 
14 dni po dniu wystąpienia wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy, a nadto jest pierwszym 
pobytem w szpitalu spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy.

9. Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego lub małżonka PLUS z tytułu rehabilitacji poszpitalnej 
ubezpieczonego przysługuje za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w okresie pierwszych  
30 dni zwolnienia, pod warunkiem że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający zwolnienie lekarskie 
trwał nieprzerwanie, co najmniej 10 dni.

Umowa dodatkowa Leczenie Specjalistyczne:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu leczenia specjalistycznego ubezpieczonego rozpoczyna się 

po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpie-
czonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przy-
padku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpie-
czyciela z tytyłu leczenia specjalistycznego rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Do karencji o której mowa w pkt 1 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

3. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie leczenia specjalistycznego wskutek choro-
by stwierdzonej przez lekarza w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej 
umowy ubezpieczenia lub wypadku zaistniałego w tym okresie.

4. Z tytułu leczenia specjalistycznego ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świad-
czenie na podstawie katalogu metod leczenia specjalistycznego (dołączonym do SWU).

Umowa dodatkowa Poważne Zachorowanie Dziecka:
1. Zakresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania określony 

jest w katalogu poważnych zachorowań dziecka dołączonym do SWU.
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania roz-

poczyna się po upływie 180 dni (karencja), licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpiecze-
nia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie 
wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym  
w pkt 1 „Składka”,  odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie 180 dni, licząc  
od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. 
Najistotniejsze informacje ze Szczególnych Warunków Ubezpieczenia „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY” (SWU) 
oraz Szczególnych Warunków Dodatkowych Ubezpieczeń „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY” (SWDU)



3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

4. Dzieckiem w rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej jest dziecko własne ubezpieczonego lub dziecko 
przysposobione przez ubezpieczonego (w pełni lub częściowo), które w dniu zajścia zdarzenia, objętego 
ochroną w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia, miało ukończone 1 rok życia, ale nie ukończyło  
20 roku życia.

5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania nie  
dotyczy tych poważnych zachorowań, które wystąpiły już u dziecka (były zdiagnozowane lub leczone) 
przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka poważnego zachorowania.

Umowa dodatkowa Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest wypadek rozpo-

czyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, 
pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku 
opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela 
z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest wypadek, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest choroba  
rozpoczyna się po upływie 90 dni (karencja), licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpie-
czenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w termi-
nie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym  
w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną 
jest choroba rozpoczyna się po upływie 90 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego  
po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

4. Ochroną ubezpieczeniową w rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej objęte są wyłącznie dzieci własne 
ubezpieczonego lub przysposobione przez ubezpieczonego (w pełni lub częściowo), które ukończyły  
4 rok życia i nie osięgnęły wieku 25 lat.

5. Świadczenie szpitalne za pobyt dziecka w szpitalu spowodowany chorobą przysługuje za każdy dzień 
pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 6 dni.

6. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego 
roku trwania dodatkowej umowy ubezpieczenia.

7. Za każdy dzień począwszy od 15 dnia pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego chorobą lub  
wypadkiem przysługuje kwota dziennego świadczenia wskazana w umowie ubezpieczenia.

8. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu wypadku, jeśli pobyt ten roz-
pocznie się przed upływem 180 dni od daty wypadku. W sytuacji gdy pobyt w szpitalu z powodu wypadku 
rozpocznie się po upływie 180 dni od daty wypadku, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 
50% kwoty dziennego świadczenia szpitalnego za pobyt dziecka w szpitalu z powodu wypadku. 

Umowa dodatkowa Urodzenie się Dziecka:
1. Urodzenie się dziecka w rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej oznacza urodzenie się żywego dziecka 

(własnego lub przysposobionego) ubezpieczonemu potwierdzone aktem urodzenia, w którym ubezpie-
czony wymieniony jest jako rodzic tego dziecka.

2. Ubezpieczyciel udzielając ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia  
wypłaci świadczenie, jeśli urodzenie się dziecka oraz jego przysposobienie nastąpiły w okresie  
trwania odpowiedzialności w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku przysposobienia dziecka, ubezpieczyciel udzielając ochrony ubezpieczeniowej z tytułu do-
datkowej umowy ubezpieczenia wypłaci świadczenie, jeśli urodzenie się dziecka oraz jego  przysposo-
bienie nastąpiło w okresie trwania odpowiedzialności w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia.

4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu urodzenie się dziecka, ozpoczyna się po upływie 10 miesięcy 
(karencja), licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczo-
nego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypad-
ku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczy-
ciela z tytułu urodzenia się dziecka rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

5. Do karencji o której mowa w pkt 4 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Urodzenie się Dziecka z Wadą Wrodzoną:
1. Ubezpieczyciel udzielając ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia  

wypłaci świadczenie, jeśli urodzenie się dziecka oraz stwierdzenie przez lekarza wady wrodzonej nastą-
piły w okresie trwania odpowiedzialności w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną, rozpoczyna się po 
upływie 10 miesięcy (karencja), licząc od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek 
danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 
„Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowie-
dzialność ubezpieczyciela z tytułu urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną rozpoczyna się po upływie  
10 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Zgon Rodzica oraz Rodzica Małżonka:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu rodzica oraz rodzica małżonka rozpoczyna się po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubez-
pieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”.  
W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela z tytułu zgonu rodzica oraz rodzica małżonka rozpoczyna się po upływie  
6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Do karencji o której mowa w pkt 1 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczycie-
lem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Zgon Ubezpieczonego lub Małżonka w Wyniku Wypadku:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego lub małżonka w wyniku wypadku rozpo-
czyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod 
warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia 
pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu 
ubezpieczonego lub małżonka w wyniku wypadku, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po opłaceniu pierwszej składki.

Umowa dodatkowa Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy rozpoczyna 
się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem 
zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej 
składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubez-
pieczonego w wyniku wypadku przy pracy, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
opłaceniu pierwszej składki.

Umowa dodatkowa Zgon Ubezpieczonego lub Małżonka w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego lub małżonka w wyniku wypadku  
komunikacyjnego rozpoczyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego 
ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”.  
W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność 
ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego lub małzonka w wyniku wypadku komunikacyjnego,  
rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

Umowa dodatkowa Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjne-
go przy pracy rozpoczyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego  
ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”.  
W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubez-
pieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy, rozpoczyna się 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

Umowa dodatkowa Inwalidztwo Ubezpieczonego lub Małżonka w Wyniku Wypadku:
1. W rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej inwalidztwo oznacza: powstałe w okresie trwania odpowie-

dzialności ubezpieczyciela, trwałe zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego lub małżonka, w wyniku 
których ubezpieczony lub małżonka zdaniem komisji lekarskiej powołanej przez ubezpieczyciela, jest 
całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 mie-
sięcy i po upływie tego okresu nadal pozostaje trwale i całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek 
pracy oraz zgodnie z wiedzą medyczną nie rokuje odzyskania zdolności do pracy.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego lub małżonka w wyniku  
wypadku rozpoczyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek dane-
go ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1  
„Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpo-
wiedzialność ubezpieczyciela z tytułu inwalidztwa ubezpieczonego lub małżonka w wyniku wypadku, 
rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

Umowa dodatkowa Powstanie Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji Ubezpieczonego:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji 

ubezpieczonego którego przyczyną jest wypadek rozpoczyna się w dniu zawarcia dodatkowej umo-
wy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej 
składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po termi-
nie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania niezdolno-
ści do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, którego przyczyną jest wypadek, rozpoczyna się  
od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubez-
pieczonego, którego przyczyną jest choroba rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy (karencja), licząc 
od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod wa-
runkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłace-
nia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z 
tytułu powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, którego przyczyną jest 
choroba rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego  
po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Zgon Rodzica oraz Rodzica Małżonka w Wyniku Wypadku:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu rodzica oraz rodzica małżonka w wyniku wypadku  
rozpoczyna się w dniu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, 
pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłace-
nia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu 
zgonu rodzica oraz rodzica małżonka w wyniku wypadku, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po opłaceniu pierwszej składki.

Umowa dodatkowa Zgon Ubezpieczonego lub Małżonka w Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego lub małżonka w skutek zawału serca 

lub udaru mózgu rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy (karencja), licząc od dnia zawarcia dodatko-
wej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej 
składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie 
wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego lub 
małżonka w skutek zawału serca lub udaru mózgu rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Do karencji o której mowa w pkt 1 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Osierocenie Dziecka:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu osierocenia dziecka przez ubezpieczonego rozpoczyna  

się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego 
ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Skład-
ka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela z tytułu osierocenia dziecka przez ubezpieczonego rozpoczyna się po upływie  
6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Do karencji o której mowa w pkt 1 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Zgon Noworodka:
1. W rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej za zgon noworodka uważa się dziecko ubezpieczonego mar-

two urodzone, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej w 23 tygodniu ciąży oraz zgon dziecka ubezpieczonego, 
które przyszło na świat żywe i nie ukończyło 1 roku życia.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu noworodka rozpoczyna się po upływie 6 miesię-
cy od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod  
warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku  
opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela 
z tytułu zgonu noworodka rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Zgon Małżonka:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu małżonka rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy  

od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod  
warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku  
opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela 
z tytułu zgonu małżonka rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Do karencji o której mowa w pkt 1 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowe-
go ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczy-
cielem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Zgon Dziecka:
1. W rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej przez dziecko uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub 

dziecko przysposobione przez ubezpieczonego (w pełni lub częściowo).
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu dziecka rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy  

od dnia zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod  
warunkiem zapłacenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku  
opłacenia pierwszej składki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela 
z tytułu zgonu dziecka rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po opłaceniu pierwszej składki.

3. Do karencji o której mowa w pkt 2 zaliczany jest okres opłacania składek z poprzedniej umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ WARTA S.A oraz z innym niż TUnŻ WARTA S.A. ubezpieczycie-
lem. Zasady zaliczeń wskazane są w SWU.

Umowa dodatkowa Zgon Dziecka w Wyniku Wypadku:
1. W rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej przez dziecko uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub 

dziecko przysposobione przez ubezpieczonego (w pełni lub częściowo).
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu dziecka w wyniku wypadku rozpoczyna się w dniu za-

warcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapła-
cenia pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej skład-
ki po terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu dziecka 
wyniku wypadku, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej 
składki.

Umowa dodatkowa WARTA Assistance Medyczny:
1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowej rozpoczyna się w dniu zawarcia  

dodatkowej umowy ubezpieczenia na rachunek danego ubezpieczonego, pod warunkiem zapłacenia 
pierwszej składki w terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”. W przypadku opłacenia pierwszej składki po 
terminie wskazanym w pkt 1 „Składka”, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowej 
rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu pierwszej składki.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

Lp Zakres świadczeń
1. Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej
2. Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej do innej placówki 

medycznej
3. Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej do miejsca za-

mieszkania
4. Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
5. Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki
6. Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego
7. Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji
8. Organizacja i pokrycie kosztów całodobowej opieki pielęgniarki w szpitalu
9. Organizacja i pokrycie kosztów przewozu dzieci/osób niesamodzielnych
10. Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi/osobami 

niesamodzielnymi
11. Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi
12. Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej
13. Zdrowotne usługi informacyjne


